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Sammanfattning 
Målet med undersökningen har varit att undersöka möjligheten att ta 

fram en kostnadseffektiv lösning för att mäta flöden i slutna rörsystem. 

Anledningen till att kontaktlösa metoder valts för arbetet är dess egen-

skaper att kunna installeras utan att göra ingrepp i ledningarna eller på 

något sätt påverka det flödande mediet i dessa. Utrustning skall inhand-

las och testas i fält. I underökningen ingår det även att ta fram en lämplig 

metod för att trådlöst överföra insamlat mätdata till valfri IT-miljö och 

där kunna presentera mätdata på ett översiktligt sätt i ett övervaknings-

system samt använda mätdatat till olika statistiska beräkningar. Det hu-

vudsakliga applikationsområdet som undersöks är läckageindikering i 

dricksvattenledningsnät. Anledningen till detta är att många kommuner 

inte har råd att investera i dyr mätutrustning för övervakning och för dem 

kan det vara intressant med ett billigt system som är relativt enkelt att 

installera och implementera i deras befintliga övervakningssystem. Re-

sultat av en enkätundersökning som gjorts i samband med undersök-

ningen har visat att intresset är stort hos kommunerna, men den visar 

även att övervakning av vattenledningsnäten med vissa traditionella me-

toder kommer att bli svårare i framtiden i och med den stigande andelen 

plaströr i ledningsnäten. Fälttester av inköpt mätutrustning visar att den 

skulle kunna implementeras och fungera som flödesövervakning i led-

ningsnät. Även fast dess mätnoggrannhet var under det förväntade så vi-

sade utrustningen på god linjäritet. 

Nyckelord: Kontaktlös flödesmätning, ultraljud, vattendistribution, läck-

sökning, datalogger.  
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Abstract 
The aim of the survey has been to investigate the possibilities of using a 

cost-effective solution for measuring flows in closed pipes. Non-intrusive 

measuring methods are chosen because it’s able to install them without 

interfering the flow in- or alter- the pipe in any way. Equipment will be 

purchased and field tested during the time of the survey. The survey also 

includes investigating suitable methods for wirelessly transmitting col-

lected data to an IT-environment, and using measurement data for sur-

veillance purposes and various statistical calculations. The main applica-

tion area investigated is leakage indication in drinking water pipeline net-

works, the reason being that many municipalities can’t afford to invest in 

expensive measuring equipment and they may be interested in an inex-

pensive system that is relatively easy to install and implement in their 

existing monitoring system. The results of a poll conducted in connection 

with the survey have shown that there is considerable interest among the 

municipalities, but it also shows that monitoring of the water supply net-

works with traditional methods may become more difficult in the future, 

the main reason for this seems to be the increasing amount of plastic pipe-

lines in the pipeline networks. Field tests of the purchased equipment 

show that it may be suitable to implement as flow measuring device with 

the purpose of leakage monitoring, even though its measurement accu-

racy was below expected it still shows good linearity. 

Keywords: Non-intrusive flow measuring, ultrasonic, water pipeline net-

works, leakage detection, data logger.  
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Förord 
Denna uppsats har skrivits som en del av examinationen på Automat-

ionsingenjörsprogrammet på Mittuniversitetet. För arbetet så kontaktade 

jag Ulf Persbo på Sweco Industry i Sundsvall, han föreslog ett arbete rö-

rande flödesmätning och presentation av mätdata med ledorden billigt, 

trådlöst och fristående. Jag skulle vilja tacka Ulf Persbo för den här möj-

ligheten samt för hans engagemang under projektets gång. 

Jag vill även tacka Mittsverigevatten och då framförallt Torbjörn Åslin 

som visade stort engagemang i projektet genom att dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskap, men framförallt för den tid han avsatte till att 

hitta lämpliga mätpunkter i deras ledningsnät för testmätningar.  

Slutligen vill jag tacka min handledare Börje Norlin för hans engagemang 

och för att han hjälpt mig komma i kontakt med intressant forskning på 

Mittuniversitetet som delvis kan kopplas till arbetet. 
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Terminologer och förkortningar 
 
Förkortning Förklaring 

GSM Global System for Mobile (Groupe Spécial Mobile) 

GPRS General Packet Radio Service 

PE-plast Polyeten-plast 

PVC-plast Polyvinylklorid-plast 

Refraktion Ljusets/ljudets brytning när den rör sig mellan två 

material 
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1 Introduktion  
Projektet går ut på att undersöka möjligheterna för att kostnadseffektivt 

kunna mäta flöde i slutna rörledningar samt presentera mätdatat på ett 

översiktligt sätt. Mätmetoden skall vara kontaktlös, vilket betyder att 

mätningar ska göras utan ingrepp på ledningar. Mätdata ska överföras 

trådlöst och på ett enkelt sätt kunna implementeras i befintlig IT-miljö. 

Arbetet inleds med en undersökning för att fastställa en lämplig mätme-

tod samt system och protokoll för trådlös dataöverföring. Därefter sond-

eras marknaden efter kostnadseffektiva lösningar som passar till specifi-

kationen. När utrustning införskaffats ska möjligheten att implementera 

mätdatat i befintliga övervakningslösningar ses över. 

Systemets funktionalitet testas i fält, resultaten analyseras och utvärde-

ras för att sedan användas för att ta fram ytterligare förbättringsförslag 

till systemet. Testerna bör innehålla jämförelse mot nuvarande funge-

rande utrustning för att kunna fastslå precisionen samt hitta eventuella 

svårigheter med den valda metoden. 

1.1 Bakgrund 

Många flödande system såsom vattendistributionsnät och fjärrvärmenät 

lider ofta av problem med läckage och energiförluster. Genom att ad-

dera fler mätpunkter i näten skulle läckagen kunna indikeras mer exakt 

och kunna lokaliseras i ett tidigare skede, vilket i sin tur kan leda till 

minskade vatten- och energiförluster. I förlängningen är målet minskad 

miljöpåverkan och lägre kostnader samt färre reparationer i näten. 

Eftersom många av lösningarna som finns på marknaden är förhållan-

devis dyra så är det många kommuner som inte har möjlighet att utöka 

antalet mätpunkter i sina ledningsnät. Många av de vanligaste lösning-

arna för övervakning är inte bara dyrare utan innebär dessutom ingrepp 

på ledningarna vilket i sin tur leder till högre arbetskostnader på grund 

av längre driftstopp vid installation av utrustningen. 
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1.2 Övergripande syfte  

Det övergripande syftet med projektet är att jämföra metoder för mät-

ning av flöden i slutna system, exempelvis vattenledningsnät. Mätmeto-

den ska kombineras med trådlös dataöverföring, utöver det ska förslag 

för presentation av mätdata undersökas Systemet kommer att bestå av 

lämplig hårdvara som idag finns tillgänglig på marknaden.  

Genom att ta fram en enkel och kostnadsmässigt hållbar metod är för-

hoppningen att det ska bli enklare och billigare att installera mätpunkter 

för flöde i slutna system. I förlängningen kan detta leda till att allt fler 

kommuner och nätägare får möjlighet att utöka bevakningen i sina led-

ningsnät.  

1.3 Avgränsningar 

Projektet är avgränsat till att använda befintlig utrustning för utanpålig-

gande flödesmätning på slutna ledningar och trådlös dataöverföring, 

några nya system kommer alltså inte att konstrueras. Tänkbara applikat-

ionsområden för det framtagna systemet kommer i huvudsak att under-

sökas på ett teoretiskt plan. 

1.4 Författarens bidrag 

• Undersökning för att välja lämplig metod för flödesmätning och 

trådlös dataöverföring. 

• Tagit kontakt med olika tillverkare inför inköp av utrustning. 

•  Gjort en enkätundersökning och sammanställt resultatet. 

• Konstruerat och programmerat tillfällig loggerutrustning bestå-

ende av en Arduino UNO. 

• Tagit kontakt med olika företag som kan ha lämpliga mätpunkter 

för testmätningar. 

• Genomfört testmätningar av beställd utrustning samt analyserat 

och jämfört mätdata med dyrare mätutrustning. 
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1.5 Verifierbara mål 

Undersökningens mål är i huvudsak att: 

1. Hitta en billig lösning för att mäta flöde i slutna, flödande system. 

Mätdatat skall överföras trådlöst och kunna implementeras i val-

fritt befintligt övervakningssystem.  

2. Se inom vilka områden det är möjligt att implementera den fram-

tagna lösningen och om den kan konkurrera med dyrare utrust-

ning i dessa olika applikationsområden. 

Olika metoder och hårdvara för flödesmätning och trådlös dataöverfö-

ring jämförs mot varandra för att hitta en lösning som uppfyller så 

många av följande kriterier som möjligt: 

• Kontaktlös mätning 

Mätningarna ska kunna ske utan ingrepp på nätets ledningar. För 

att spara både arbetstid, stopptid samt påverkan. 

• Kostnadseffektiv 

Utrustningen bör ha ett attraktivt inköpspris jämfört med färdiga 

lösningar som redan finns på marknaden, väl i drift bör den även 

ha en låg driftskostnad. 

• Portabel 

Systemet skall använda batteridrift med relativt lång batteritid på 

minst ett år. Mätdatat ska överföras trådlöst till en webbaserad 

tjänst så som hemsida, e-post eller FTP-server. 

• Användarvänligt 

Efter en kortare introduktion och utbildning skall utrustningen 

kunna installeras och driftsättas av tekniker. 

• Fristående 

Systemet ska kunna implementeras i valfritt övervakningssystem 

utan att användaren ska behöva binda sig till ytterligare tjänster 

eller mjukvara.  
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1.6 Översikt 

Kapitel 2 berör teorin bakom olika tekniker för flödesmätning, trådlös 

dataöverföring, kommunikationsprotokoll samt lite om vattenlednings-

näten. 

Kapitel 3 går igenom vilken hårdvara som valts och varför. Utöver det 

diskuteras det även hur flödet skulle kunna presenteras i ett övervak-

ningssystem. 

Kapitel 4, metod. Tar upp hur testmätningarna har utförts och hur data 

har loggats. Den innehåller även en genomgång av enkätundersök-

ningen. 

I kapitel 5 redovisas resultaten av testmätningarna i diagramform inklu-

sive jämförelser med dyrare mätutrustning. Resultaten från enkätunder-

sökningen redovisas. 

Kapitel 6 diskuteras resultaten och de eventuella avvikelserna från det 

förväntade samt tänkbar förklaring till dessa. Samhälls- och etiska 

aspekter diskuteras också.  

Kapitel 7 består av rapportens slutsats i form av en utvärdering av det 

framtagna systemet, det ges även förslag på framtida arbeten inom om-

rådet.
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2 Teori 
Kontaktlös flödesmätning på slutna ledningar kan göras på ett antal 

olika sätt. I projektets uppstart har en undersökning gjorts för att klar-

göra vilka metoder som är mest lämpade för applikationen. Bedöm-

ningen har gjorts ur teknisk och ekonomisk synpunkt. 

2.1 Ultraljudsmätning 

Ultraljudsgivare använder sig av piezoelektriska material för att fram-

kalla högfrekventa vibrationer vilka i sin tur skapar ljudvågor av samma 

frekvens. Vibrationerna framkallas genom att det läggs en spänning 

över givaren, strömmen varieras sedan för att finjustera den utsända 

signalens frekvens. 

Den piezoelektriska givaren har även egenskapen att kunna skapa en 

spänning utifrån yttre påverkan på materialet, så som sammanpressning 

eller vibrationer. 

Vid flödesmätning med utanpåliggande ultraljudsmätningar måste det 

tas hänsyn till ett antal möjliga felkällor, där en av de viktigaste är bryt-

ningsindex. Nationalencyklopedin skriver följande om brytningsindex. 
När ljus rör sig genom gränsytan mellan två ämnen med olika brytningsin-

dex medför skillnaden i ljusets hastighet mellan materialen att ljusets utbred-

ningsriktning ändras: ljuset bryts (refraktion). [1] 

Funktionen av brytningsindexet är samma för både ljud och ljus, därför 

är den applicerbar även i fallet med ultraljud. 

Brytningsindexet och materialets tjocklek används till att beräkna lju-

dets väg genom de olika medierna. Detta är viktigt vid bestämning av 

givarnas placering vid så kallad löptidsmätning.  

Beräkningarna av ljudets refraktion görs med hjälp av Snell’s lag [2]: 

𝑛𝑎 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 𝑛𝑏 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 𝑛𝑐 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 (1) 

 

Där 𝑛𝑎, 𝑛𝑏 och 𝑛𝑐 är brytningsindex för de tre olika materialen för giva-

ren, rörmaterialet och det flödande mediet i figur 1. Vinklarna 𝛽 och 𝜃 

beräknas med hjälp av den kända vinkeln för ultraljudet (𝛼). 



Kontaktlös flödesmätning med trådlös 

dataöverföring – Undersökning av 

kostnadseffektiva system 

Sonny Svensson 

Teori 

2017-06-09 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

6 

 
Figur 1. Ljudets brytning i olika medier 

 

För att uppnå maximal noggrannhet vid mätningarna måste många pa-

rametrar måste tas hänsyn till. Exempelvis påverkar mediets temperatur 

dess viskositet och med det förändras även ljudets hastighet i mediet. En 

felaktigt inställd temperatur kan därför resultera i flera procent fel i mät-

värdet, i figur 2 visas hur ljudets hastighet i vatten förändras beroende 

på temperaturen [3]. 

 
Figur 2. Ljudhastighet beroende på temperatur 
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2.1.1 Löptidsmetoden 

Flödesmätning med hjälp av ultraljud och löptidsmetoden går kortfattat 

ut på att mäta tiden det tar för ett högfrekvent ljud att röra sig en be-

stämd sträcka mellan två sensorer. Tiden det tar för ljudet att röra sig 

uppström respektive nedströms mäts och med hjälp av skillnaderna i 

löptiden räknas flödeshastigheten i röret ut [4]. Se figur 2 för ett exempel 

på utrustning för löptidsmätning med utanpåliggande givare. 

 
Figur 3. Monterad löptidsmätutrustning. 

 

2.1.2 Dopplermetoden 

Med hjälp av den egenskapen och det faktum att den utsända signalens 

våglängd förändras beroende på hur snabbt föremålet den träffar rör sig 

så kan hastigheten för föremålet beräknas. 

Flödesmätning med hjälp av ultraljud och dopplermetoden är beroende 

av att det finns en viss mängd luft/gasbubblor eller andra partiklar/för-

oreningar i vattnet. Detta beror på att dopplersensorn mäter den tid det 

tar för ett objekt att förflytta sig en viss sträcka. Detta görs genom att 

jämföra förändringen i våglängden på det utsända och mottagna ult-

raljudet, högre hastighet ger större förändring [4]. Med dopplermetoden 

går det också att mäta flödet i båda riktningar, om föremål rör sig mot 

den utskickade signalen komprimeras ljudvågorna och våglängden blir 

kortare än vad den ursprungligen var. Om objekten rör sig ifrån sända-

ren blir den returnerade signalens våglängd längre än ursprungssigna-

len. 
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2.2 Termisk massflödesmätning 

Termisk flödesmätning kan utföras på olika sätt, utrustningen består 

oftast av ett värmeelement och två temperatursensorer. Genom att mäta 

temperaturen före och efter värmeelementet så kan hastigheten på flö-

det bestämmas, se figur 3.  

Två vanliga metoder för att göra detta är: 

1. Konstant effekt 

Värmekällan förses med en konstant spänning, sedan mäts tem-

peraturskillnaden mellan temperatursensorn före och efter vär-

mekällan.  

2. Konstant Temperatur 

Värmekällan ser till att hålla konstant temperatur vid sensorn 

som sitter efter värmeelementet. Sedan beräknas flödet genom att 

se hur hög effekt som krävs för att bibehålla en konstant tempera-

turskillnad, större flöde kräver högre effekt.  

 

Figur 4. Termisk massflödesmätning  

När inget flöde rör sig i röret är temperaturskillnaden mellan sensorerna 

noll. När flöde finns sjunker temperaturen vid sensorn som är före ele-

mentet samtidigt som den höjs på sensorn efter.  

Metoden är bra anpassad för att mäta låga flöden av speciellt gaser då 

dessa inte har samma tröghet som vätskor har, men det är även möjligt 

att applicera metoden på vätska [5]. 
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2.3 Övriga metoder för kontaktlös flödesmätning 

Det finns givetvis många fler metoder för utanpåliggande mätning, 

några av dessa är [6]: 

• Sonar 

Används framförallt inom olja/gasindustrin. Massflödet bestäms 

genom lyssna efter ljud som uppkommer naturligt i rören, av till 

exempel virvlar [7]. 

• Flödesmätning med radioaktiva ämnen 

Med radioaktiv gammastrålning kan alla sorts flöden mätas oav-

sett om det är frätande, brandfarliga, fasta eller flytande material. 

En sändare skickar ut en signal genom ett rör och en mottagare 

på motstående sida mäter hur stor del av signalen som absorbe-

rats av flödet [8]. 

Tyvärr är många metoder inte lämpliga för den aktuella applikationen 

genom att vara dyra, energikrävande samt dåligt anpassade för att mäta 

vätska. 
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2.4 Logga och överföra mätdata 
När det kommer till överföring av mätdata finns det även här många 

metoder att ta hänsyn till, beroende på applikation och placering av ut-

rustningen. Eftersom systemet ska vara portabel bör det även vara ener-

gisnålt, överföring i realtid är därför inte optimalt då detta innebär vä-

sentligt högre energiförbrukning. Istället kan mätdata loggas, alltså att 

det sparas över en längre period för att sedan överföra all data på en 

gång med jämna mellanrum, exempelvis en gång per dag/vecka/månad. 

2.4.1 GSM/GPRS 

Vid överföring över långa avstånd kan mätdata skickas över mobilnätet. 

Överföringen kan exempelvis ske via Short Message Service (SMS), e-

post eller till en File Transfer Protocol-server (FTP-server).  

SMS har den begränsningen att varje meddelande endast kan vara av 

begränsad storlek, max 160 tecken per meddelande [9]. Vid överföring 

av större mängd mätdata måste modulen sända ett flertal meddelanden 

för att få med all information.  

Om 72 mätningar/dag görs, samt att varje mätning kräver 3 tecken för 

att visa flödet kommer det krävas 72 ∗ 3 = 216 tecken bara för mätdata. 

Till det kommer även rubriker och mellanslag i form av understreck. 

Det kommer därmed förmodligen krävas någonstans mellan två och 

fyra meddelanden för att överföra all data från ett dygn.  

Vid användande av e-post eller FTP-server kan all mätdata skickas i ett 

meddelande och beroende på hårdvarans funktioner kan den även 

sändas som Excel-kompatibel fil, exempelvis en CSV-fil. I det fallet 

hårdvaran använder sig av GPRS för att sända mätdata betalar man 

endast för den mängd data som överförs. Vid dataöverföring med GSM 

debiteras användaren för den uppkopplade tiden. [10] 

 

Eftersom nätet för tekniken är väl utbyggd i hela världen finns det 

mycket hårdvara som arbetar med just den här 

dataöverföringsmetoden. På marknaden idag finns det exempelvis en 

uppsjö av dataloggrar med integrerat GSM/GPRS-modem. 
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2.4.2 LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) 

Detta är en teknik som ännu inte är speciellt utbyggd i Sverige, faktum 

är att det första stadsnätet med denna teknik blev färdigt i Umeå under 

2016. Dataöverföringen baseras på lågfrekventa radiovågor och klarar 

av att sända data med en låg bandbredd på upp till 11 kbit/s och därför 

endast anpassad till att överföra mätdata, inte överföring av stora filer. 

Tekniken har relativt lång räckvidd beroende på miljön den placeras i. I 

stadsmiljö kan den sända data mellan 2-5km, men vid mindre bebyg-

gelse så klarar den av att sända sensordata över 15km. 

Enheterna är även mycket energisnåla vilket gör att en sensornod kan 

klara av att fungera på ett och samma batteri i upp till 10 år [11] [12]. 

Tyvärr är som sagt denna teknik ännu inte speciellt utbredd, men när 

den blir det så kan den helt klart bli en konkurrent till etablerade meto-

der såsom GSM/GPRS. 

2.4.3 MODBUS 

Kommunikationen mellan mätutrustning och datalogger kan ske via 

MODBUS. MODBUS är ett vanligt kommunikationssätt inom industri 

och fastighetsautomation. En huvudenhet, en så kallad master, kommu-

nicerar med en eller ett flertal slavenheter. Mastern ger kommando åt 

slavarna att utföra en handling, till exempel skicka status för en ingång 

eller läsa ut data som sparats lokalt på slavenheten.  

Kommunikationen är asynkron seriell vilket innebär att den skickar ett 

tecken åt gången mellan enheterna, till skillnad från synkron kommuni-

kation där data skickas i block. Protokollen som MODBUS använder är 

RS232 eller RS485. Där RS232 endast stödjer kommunikation med en en-

het medan RS485 består av en huvudenhet som kommunicerar med fler-

tal slavenheter [13]. RS485 är önskvärt om systemet planeras att byggas 

ut med fler mätpunkter i framtiden.  
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2.5 Vattenledningsnät och värmesystem 

I princip alla kommuner och kommunala vattenbolag har i olika ut-

sträckning problem med läckage på sina ledningsnät. Stora delar av vat-

tenledningsnäten i Sverige består av gjut- och segjärnsledningar, vilket 

innebär att de är känsliga för korrosion och därmed mer benägna att 

börja läcka, vid nyinstallationer används dock huvudsakligen plaströr 

[14].  

Idag används ofta så kallade läckloggar för att söka efter läckage i vat-

tenledningsnätet. Läckloggar lyssnar efter ljud som uppstår i vattnet då 

det finns ett läckage. Utifrån ljudets styrka och frekvens kan läckans po-

sition och storlek räknas ut. Nackdelarna med metoden är att den kan 

störas av ljud runtomkring sig, så som vägtrafik, tåg, pumpar och så vi-

dare. Utöver det är läckloggarnas största problem att de är begränsade 

till att användas på metalledningar eftersom ljud inte fortplantar sig i 

samma utsträckning i plaströr. 

För att indikera att läckage finns kan löpande flödesmätningar utföras 

på nätet, genom att jämföra flöden i olika punkter kan det konstateras 

på vilken ledningssträcka eller i vilken sektion av nätet det finns ett 

läckage [15]. 

Problemet är att mätutrustning av det här slaget i många fall är dyrt att 

införskaffa, det blir därmed kostsamt att installera tillräckligt många 

mätpunkter för att kunna detektera läckage med bra noggrannhet. Utö-

ver kostnaden för själva hårdvaran tillkommer det kostnader för att 

gräva ner utrustningen [16].  

I värmesystem kan det vara intressant att övervaka både flöde och tem-

peratur för att kunna göra energiberäkningar. Exempel på önskvärda 

beräkningar innefattar energiförbrukning och energiförlustberäkningar,  

men utrustningen kan även användas till att indikera läckage på samma 

sätt som i vattenledningsnät. 

Energiberäkningar kan göras genom att mäta flöde samt ingående- och 

utgående temperatur. Skillnader i temperaturen visar hur mycket värme 

som använts i den aktuella anläggningen.
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3 Konstruktion 
Konstruktionsdelen av rapporten kan ses som dels en kravspecifikation 

inför inköp av utrustning, men även som en genomgång av den inköpta 

utrustningen och dess specifikationer. 

3.1 Mätutrustning 

Ultraljud är den dominerande tekniken när det kommer till kontaktlös 

flödesmätning av fluider. Tekniken är väl beprövad och det finns alter-

nativ i alla prisklasser. Många av de mindre vanliga mätmetoderna drar 

även förhållandevis mycket energi och är inte direkt lämpande för ett 

batteridrivet system. Utöver det är utbudet av ultraljudsmätutrustning 

betydligt större än de andra metoderna som tagits upp i undersök-

ningen. På grund av dessa punkter har det inte lagts någon större vikt i 

att vidare utreda andra metoder än just ultraljud. 

När olika produkter jämförts så har de gjort det med fokus på: 

• Pris 

Utrustningen ska hålla ett lågt pris för att vara attraktiv även för 

mindre företag och kommuner. 

• Portabilitet 

Batteridrift eller möjligheten att drivas med ett extern batteri är 

ett krav, i och med detta bör utrustningen ha en arbetsspänning i 

spannet 12-24 V, hårdvaran bör även vara relativt energisnål. 

• Dokumentation 

Fullgod dokumentation på svenska eller engelska måste finnas 

tillgänglig för att kunna konfigurera och nyttja utrustningen fullt 

ut. 

• Tillgång 

Leveranstiden bör vara relativt kort och det ska finnas möjlighet 

att i framtiden beställa reservdelar vid ett eventuellt haveri.  

Den mätutrustning som passade in på flest av dessa kriterier var TUF-

2000M, se figur 4. Liknande hårdvara förekommer hos många olika le-

verantörer och kändes därför pålitlig, samtidigt som den är väl doku-

menterad med både instruktionsmanualer och instruktionsvideor. 
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Figur 5. Mätutrustning, TUF-2000M 

Utrustningen kan drivas av likspänning 8-36 volt, vilket gör det möjligt 

att driva den med ett externt batteri. Givarna som inhandlats klarar 

rörstorlekar med diametrar mellan 50-700 mm samt temperaturer i 

spannet -30°C-160°C. Det är möjligt att komplettera med givare för 

andra rörstorlekar och eftersom den klarar höga temperaturer är det 

möjligt att använda utrustningen även på fjärrvärmenät. Det är även 

möjligt att mäta temperatur med utrustningen, men till detta krävs det 

extra temperaturgivare av PT-100 typ.  

 

Övrig mätutrustning som togs upp som alternativ finns dokumenterad i 

bilaga A.  
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3.2 Datalogger 

För att kunna spara mätdata och överföra denna trådlöst krävs det en 

separat enhet. Det finns integrerade system med dataloggning och mät-

utrustning i en modul, dock är dessa ofta väldigt dyra och använder 

icke kontaktlösa mätmetoder. Ett exempel på en sådan enhet är Siemens 

MAG 8000 som mäter med induktiv teknik, vilket kräver ingrepp på 

ledningen, priset på MAG 8000 ligger på runt 20-30.000 kr. 

Precis som med mätutrustningen har det vid val av datalogger tagits 

hänsyn till ett antal punkter: 

• Pris 

För att hålla systemet intressant så är det nödvändigt att hålla 

priset nere, detta måste ske utan att gå miste om viktiga funkt-

ioner. 

• Portabilitet 

Enheten bör helst vara batteridriven, det är även önskvärt att den 

har möjligheten att driva en extern sensor. Utöver det premieras 

enheter med inbyggda energisparfunktioner. 

• Räckvidd 

Enheten ska kunna kommunicera trådlöst över GSM/GPRS för att 

få tillräcklig räckvidd, det finns system som kommunicerar över 

radio eller satellit men dessa har ofta för kort räckvidd respektive 

för högt pris.  

• Konfigurationsprogram/Dokumentation 

Enheten kommer att kräva konfiguration via en PC, programmet 

bör vara på svenska eller engelska. Det ska även vara lättöver-

skådligt och användarvänligt. Utöver det är det viktigt att en-

heten har fullgod dokumentation för konfiguration. 

• Fristående system 

Enheter av denna typ säljs ofta i kombination med tillverkarens 

egen mjukvara för fjärravläsning, en mjukvara som oftast är för-

hållandevis dyr. Därför eftersöks utrustning som inte är bundet 

till tillverkarens eget system utan kan kommunicera med valfritt 

övervakningssystem alternativt har en gratis mjukvara. 
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Dataloggern som köpts in är av modellen Easemind GSX8-L2, se figur 5. 

Utrustningen är batteridriven och ska enligt säljaren klara av att driva 

den inköpta mätutrustningen. Den har inbyggda energisparfunktioner 

som kan stänga av mätutrustningen under tider som data inte skall log-

gas, detta bör innebära en viss förbättring av batteritiden. 

 

Figur 6. Datalogger GSX8-L2 

Nackdelen med denna modell är att den saknar MODBUS kommunikat-

ion, istället kommer en analog 4-20 mA utsignal från mätutrustningen 

att användas för att logga flödet. Värdet utläses ur mätutrustningen och 

skalas därefter om i dataloggern för att visa flödet i enheterna liter/se-

kund. 

Överföringen sker med hjälp av det inbyggda GSM- modemet, antingen 

med SMS eller till e-postadress/hemsida/FTP-server. Eftersom det är 

energikrävande att skicka data via mobilnätet så kommer sändningsfre-

kvensen att begränsas till en gång per dag under batteridrift. 

Övriga dataloggar som utreddes finns att se i bilaga B.  

Skulle ett mer fast montage vara önskvärt kan utrustningen förses med 

solceller som laddar utrustningens batteri vid behov. Genom detta blir 

utrustningen brukbar under en längre tidsperiod utan krav på en fast 

spänningsmatning. Liknande lösningar har redan testats i Norge, med 

gott resultat [17].  
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3.3 Övervakningssystem 

Ofta används olika övervakningssystem, så kallade SCADA-system, för 

att övervaka bland annat flöden, tryck, temperaturer och larm. Den 

framtagna lösningen är tänkt att vara fristående och kunna arbeta till-

sammans med olika tillverkares övervakningssystem. Att inte binda sy-

stemet till någon speciell mjukvara kan bidra till att hålla kostnaderna 

nere. 

Exempel på användbara funktioner i ett övervakningssystem kan vara:  

• Flödesövervakning 

Möjligheten att manuellt övervaka historiska flöden och jämföra 

dessa med de aktuella. Utifrån det kan fluktuationer i flödet upp-

täckas över tid, vilket skulle kunna tyda på att det är ett läckage 

på den övervakade ledningen. 

• Temperaturövervakning 

Kan exempelvis användas för att se temperaturskillnader mellan 

inkommande och utgående flöde ur en värmeanläggning. 

• Larm vid avvikande flöden under längre tid 

Systemet larmar om flödet har avvikit för mycket från de histo-

riska värdena för att uppmärksamma operatören på eventuellt 

läckage. 

• Larm vid avvikande flöde i delsektioner 

Om flödet övervakas vid en förgrening bör flödet efter förgre-

ningen vara lika stort som summan av flödet efter. Om flödet 

skiljer för mycket från det inkommande över en bestämd tid bör 

systemet larma för att påvisa att det kan finnas ett läckage på nå-

gon av ledningarna i delsektionerna. 
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4 Metod 
Metoderna som använts för både flödesmätning och dataloggning för-

klaras, efter det följer en genomgång av frågorna i den utskickade enkät-

undersökningen. 

Enheterna konfigureras utifrån egna kunskaper och erfarenheter men i 

enlighet med respektive utrustnings användarmanual. 

4.1 Konfiguration av mätutrustning 

Till konfigureringen av utrustningen krävs det kännedom om rörets 

material samt dess inner- och ytterdiameter. Värdena matas in under 

parametrarna som anges i användarmanualen, exempelvis M11 för yt-

terdiameter, M13 för innerdiameter och M14 för material [18]. 

4.2 Testmätningar 

Genom att jämföra den inköpta hårdvaran med dyrare mätutrustning 

ska noggrannhet och linjäritet undersökas. 

Beroende på storleken på röret kan olika mätmetoder vara aktuella. 

Skillnaden på metoderna är hur givarna placeras, de vanligaste mätme-

toderna är med V, W och Z positionering.  

Den vanligaste och mest använda och ofta rekommenderade givarkonfi-

gurationen är i V, det innebär att signalen reflekteras en gång i rörets in-

sida på givarens motstående sida, se figur 6. 

 

Figur 7. V-konfiguration 

För mindre rör kan givarna placeras i W-konfiguration vilket innebär att 

ultraljudet reflekteras tre gånger i röret innan det når mottagaren, se fi-

gur 7. Detta kan användas för att få bättre upplösning på tiden genom 

att förlänga sträckan som ljudet rör sig. 
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Figur 8. W-konfiguration 

Z-positionering innebär att givarna placeras rakt motstående varandra 

på varsin sida röret, se figur 8. Metoden används i första hand till stora 

rör där det finns risk för att signalen skall bli för svag om den ska reflek-

teras tillbaka som i V eller W-positionering [4]. 

 

Figur 9. Z-konfiguration 

Givarna placeras i 90 graders vinkel mot toppen av röret för att ult-

raljudssignalen inte skall störas av sedimenteringar i botten av röret el-

ler luft i toppen av röret, se figur 9.   

 

Figur 10. Givarplacering 

För att erhålla ett exaktare mätresultat kan två mätutrustningar använ-

das. En uppsättning monteras då vid +45° och en vid -45°, därefter tas 

ett medelvärde på mätningarna, detta ingår dock inte i mätningarna [4].  
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4.3 Loggning och överföring av data 

Grundtanken var att använda den inköpta dataloggern till insamling av 

data, men då leveranstiden för denna drog ut på tiden konstruerades en 

tillfällig logger för att kunna samla in data från mätutrustningen. 

Den tillfälliga utrustningen bestod av: 

Arduino UNO. 

Utsignalen från mätutrustningen sträcker sig mellan 4-20 mA medan 

arduinons analoga ingångar arbetar med spänningar mellan 0-5 V. Ge-

nom att låta utrustningens utsignal gå igenom ett motstånd skapas en 

spänning över motståndet som är proportionell mot strömmen. 

För att få ett spann på 1-5 V vid 4-20 mA krävs det en resistor av storle-

ken:  

𝑅 =
𝑈

𝐼
→

1𝑉

4𝑚𝐴
=

5𝑉

20𝑚𝐴
= 𝟐𝟓𝟎Ω 

 

250Ω är ingen standardstorlek för resistorer, så för att uppnå rätt resi-

stans parallellkopplas två motstånd med storleken 330 Ω och 1000 Ω, 

vilket ger en uppmätt resistans på 247.1 Ω.  

 

Det analoga värdet representeras med 1024 bitar i arduinon och kan be-

räknas genom att dividera spänningen på den analoga ingången med 

maxspänningen 5V och sedan multiplicera med 1024. 

 

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝐴𝑣𝑎𝑙 =
𝐼 ∗ 𝑅

5
∗ 1024 

 

𝐴𝑚𝑖𝑛 =
0,004 ∗ 247,1

5
∗ 1024 = 202,4243 

 

𝐴𝑚𝑎𝑥 =
0,020 ∗ 247,1

5
∗ 1024 = 1012,1216 

 

Det analoga värdet konverteras sedan till ett flöde mätt i liter/sekund 

med hjälp av formel 3 nedan, där 270 är det på mätutrustningen in-

ställda maxflödet, alltså flödet vid 20mA utsignal: 

 

𝐹𝑙ö𝑑𝑒 =
(

𝐴𝑣𝑎𝑙 − 𝐴𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑚𝑖𝑛
)

270
 (3) 
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PC med programvaran PLX-DAQ.  

Med hjälp av programvaran PLX-DAQ kan det avlästa sensorvärdet 

skrivas direkt till ett Exceldokument. I koden för arduinon specificeras 

vad som ska loggas, hur ofta data ska loggas, hur ofta filen skall sparas, 

med mera [19]. 

I det här fallet är den inställd på att logga mätdata en gång i minuten 

och att inte gå miste om mätdata vid eventuellt avbrott sparas loggfilen 

var tionde minut. 

Fullständig programkod för arduinon finns i bilaga D. 

  



Kontaktlös flödesmätning med trådlös 

dataöverföring – Undersökning av 

kostnadseffektiva system 

Sonny Svensson 

Metod 

2017-06-09 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

22 

4.4 Enkät 

En enkät skickades ut till samtliga kommuner i Sverige, frågorna hand-

lade om läckage i vattenledningsnät och svårigheterna med att finna 

dessa läckor. 

Enkäten bestod av följande frågor: 

• Vilka metoder använder ni idag för att indikera/detektera läckage i 

vattenledningsnätet? 

• Vilka metod används för att mer exakt lokalisera läckaget efter att 

det konstaterats? 

• Vilka ledningsmaterial består distributionsnätet av? 

• Vilka ledningsmaterial består distributionsnätet till största del av? 

• Vilka ledningsmaterial används vanligtvis vid nyproduktion? 

• Hur ofta uppstår läckage på dagens vattenledningsnät? (Uppskatt-

ningsvis) 

• Vilka är de största svårigheterna IDAG när det handlar om att de-

tektera läckage? 

• Vilka tror ni kommer vara de största svårigheterna i att detektera 

läckage i framtiden? 

• Vilken form av utveckling skulle ni vilja se för att kunna göra de-

tekteringen av läckage enklare? 

• Skulle en portabel, kontaktlös metod kunna vara en intressant lös-

ning för att mäta flödet i nätet? 

• Övriga kommentarer? 
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5 Resultat 
Här presenteras och förklaras mätdata, resultat av dataloggning samt 

enkätresultat. 

5.1 Mätdata 

Testmätningar gjordes på en ventilstation på Mittsverigevattens nät. 

Stationen ligger nära Alnöbron i Sundsvalls kommun, se figur 11 för 

karta. Mätningarna utfördes på en ledning där det idag även sitter en 

väl kalibrerad flödesmätare från Siemens av modell MAG 5000. Rören 

på mätplatsen var av storlek DN200, enligt tillverkarens rekommendat-

ioner placeras givarna i z-konfiguration, v- och w-konfiguration har där-

med inte testats. 

Figur 10 visar mätdatat från siemensmätaren samt den inköpta ult-

raljudsmätaren, mätningarna är gjorda under cirka 28 timmar mellan 

den 8 och 9 maj 2017. Grafen visar att de två mätutrustningarna är i nära 

identiska, med avvikelsen att ultraljudsmätaren visar något lägre flöde 

över hela mätperioden. 

Figur 11. Karta ventilstation 
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Figur 12. Mätdata, jämförelse ultraljud och MAG 5000 

 

Skillnaderna mellan de två mätutrustningarna visar att 

ultraljudsmätaren i snitt ligger 1,5 liter/sekund under siemensmätarens 

mätvärde. Figur 11 visar ultraljudsmätarens avvikelse i liter/sekund från 

Siemensmätaren vid samtliga mätpunkter. 
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Figur 13. Mätavvikelse i liter/sekund över tid 
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medelfelet.  

  

-10,00

-9,00

-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

0
8

:4
3

0
9

:2
8

1
0

:1
3

1
0

:5
8

1
1

:4
3

1
2

:2
8

1
3

:1
3

1
3

:5
8

1
4

:4
3

1
5

:2
8

1
6

:1
3

1
6

:5
8

1
7

:4
3

1
8

:2
8

1
9

:1
3

1
9

:5
8

2
0

:4
3

2
1

:2
8

2
2

:1
3

2
2

:5
8

2
3

:4
3

0
0

:2
8

0
1

:1
3

0
1

:5
8

0
2

:4
3

0
3

:2
8

0
4

:1
3

0
4

:5
8

0
5

:4
3

0
6

:2
8

0
7

:1
3

0
7

:5
8

0
8

:4
3

0
9

:2
8

1
0

:1
3

1
0

:5
8

1
1

:4
3

1
2

:2
8

1
3

:1
3

Fl
ö

d
es

av
vi

ke
ls

e 
i l

it
er

/s
ek

u
n

d



Kontaktlös flödesmätning med trådlös 

dataöverföring – Undersökning av 

kostnadseffektiva system 

Sonny Svensson 

Resultat 

2017-06-09 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

26 

Figur 13 visar det uppmätta flödet av Siemensmätaren på x-axeln och 

det av ultraljudsmätaren uppmätta flöde vid samma mätpunkt på y-

axeln. Mätfelen jämfört med referensmätaren visar tydligare linjäritet 

vid flöden över 15 liter/sekund, vid lägre flöden är mätningarna mer 

utspridda. 

 

Om mätområdet för ultraljudsgivaren varit bättre anpassad till flödena 

vid den aktuella mätpunkten skulle troligtvis mätningarna från de båda 

enheterna varit mer linjära, mer om detta i kapitel 6. 

Figur 14. Jämförelse av flöden  
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5.2 Loggning av data 

Mätdatat var ursprungligen tänkt att loggas var 15:e minut, totalt 96 

gånger per dygn, men eftersom dataloggern inte hann levereras i tid så 

har mätdatat som samlats in med hjälp av arduinon anpassats för att 

simulera en samplingsperiod på 15 minuter. 

 

Figur 14 visar att även med en begränsad mängd mätdata följer 

ultraljudsmätaren förändringarna i flödet relativt bra och det är lätt att 

följa hur det varierar över tid. 

 

 
Figur 15. Mätresultat vid avläsning var 15:e minut 

Vid presentation av mätdata skulle en graf enligt figur 14 kunna vara ett 

alternativ. Genom att jämföra det aktuella flödet mot historiska flödes-

data kan det fastslås om det finns ett bestående mätfel eller om det är en 

normal variation i flödet. 
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5.3 Enkätresultat 

De fullständiga enkätresultaten finns i bilaga C. 

Av de metoder som används för att indikera på läckage på vattenled-

ningsnätet idag står olika typer av flödesmätningar för runt 45%. Den 

näst största delen består akustisk mätmetoder, exempelvis läckloggar. 

Utöver dessa metoder så är tryckmätning och nattmätning av förbruk-

ningen en vanlig metod för läckagedetektering, fullständiga resultat i fi-

gur 15. 

 
Figur 16. Metoder för att indikera/detektera läckage på ledningsnätet. 

Idag är det genomgående ledningsmaterialet i vattendistributionsnätet 

gjutjärn och segjärn, tillsammans står de för nära 70% av ledningarna, se 

figur 10. 

 
Figur 17. Vattendistributionsnätets ledningsmaterial. 
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Vid nyinstallation eller uppgradering av ledningar i nätet används ute-

slutande plaströr, dessa är till 99% av PE-typ, se figur 12.  

 
Figur 18. Ledningsmaterial vid nyproduktion eller byte. 

Över 60% av de tillfrågade kommunerna ansåg att en billig portabel flö-

desmätning kan vara ett intressant alternativ för att indikera läckage, se 

figur 13.  

 
Figur 19. Intresse för portabel flödesmätning. 
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kat antal mätpunkter för flöden i näten skulle kunna vara ett bra hjälp-
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6 Diskussion 
Vid testmätningarna nådde inte mätutrustningens upp till tillverkarens 

angivna noggrannhet. Precisionen skulle troligtvis kunna förbättras om 

följande punkter sågs över noggrannare: 

Givarmontering  

Placeringen av ultraljudsgivarna kan med troligtvis förbättras om 

noggrannare utrustning använts för att mäta in dess positioner. Utöver 

det skulle bättre kunskap om rörets parametrar bidra till bättre 

konfigurering utav mätutrustningen.   

 

Mätområde 

Figur 13 i resultatdelen visar på att en minskning av mätområdet skulle 

kunna leda till ökad precision. Det analoga värdet för mätutrustningen 

sträcker sig mellan 4-20 mA, mätområdet är inställt på 0-270 

liter/sekund av den anledningen att det är mätområdet för den 

befintliga Siemensmätaren. Detta ger att varje enhet av flöde 

representeras av: 

20𝑚𝐴 − 4𝑚𝐴

270𝑙/𝑠
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟗𝟑 𝒎𝑨/(𝒍/𝒔) 

Det högsta uppmätta flödet under mätperioden är 24,53 l/s och det 

lägsta är 1,53 l/s. Det ger ett analogt värde på: 

(24,53𝑙/𝑠 ∗ 0,0593𝑚𝐴) + 4𝑚𝐴 = 𝟓, 𝟒𝟓𝟓 𝒎𝑨 
(1,53𝑙/𝑠 ∗ 0,0593𝑚𝐴) + 4𝑚𝐴 = 𝟒, 𝟎𝟗𝟏 𝒎𝑨 

 

Alltså används bara: 
(5,455𝑚𝐴−4,091𝑚𝐴)

16𝑚𝐴
=

1,364𝑚𝐴

16𝑚𝐴
= 8,5 % av det totala 

mätområdet. Detta ger att utrustningen och loggern får arbeta med 

väldigt små värden. De små strömmarna gör också att signalen blir mer 

känslig för störningar, vilket kan vara en av anledningarna att mätfelet 

varierar mer vid låga flöden än höga.   
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Datalogger 

Arduinon som användes för att logga data under testmätningarna har 

en 10-bitars analog upplösning, det analoga värdet kan då variera 

mellan 0-1023. Hade utrustning med 16-bitars upplösning använts hade 

spannet för det analoga värdet varit 0-65535. En högre upplösning borde 

kunnat bidra till högre precision av de loggade värdena. Det optimala 

hade dock varit att använda sig av MODBUS-kommunikation som det 

var tänkt från början. Vid användning av MODBUS hade inte mätvärdet 

behövts skalas om till ett analogt värde för överföring. 

 

Trots att noggrannheten var under det av tillverkaren angivna visade 

sig ultraljudsmätningens mätvärden vara nära linjära med 

Siemensmätarens. Med detta i åtanke skulle ytterligare kalibreringar 

kunna göras på mätutrustningen för att kompensera för det nu kända 

mätfelet.  

 

Fördelar och nackdelar med den valda mätmetoden: 

 Mätning påverkar inte mätmediet, förorenar inte, skapar inget 

tryckfall. 

 Billigt i jämförelse med många andra mätmetoder. 

 Linjär, följer förändringar i flödet på ett bra sätt. 

 Relativt lätt att installera vid goda förhållanden. 

 

 Kräver relativt noggranna inställningar för att uppnå bra 

precision. 

 Mätresultaten kan påverkas av avlagringar i rören samt 

beläggningar såsom rost på utsidan av rören. 

 Kräver god kunskap om det aktuella rörets uppbyggnad gällande 

tjocklek, diameter, liner, osv. 

 

Enkäten visar att det finns ett intresse hos nätägarna att utöka antalet 

mätpunkter för flöde i vattendistributionsnäten, men på grund av höga 

inköps- och installationskostnader har inte alla möjlighet till det. 

Huvudsyftet med utökad flödesmätning är att få bättre kontroll över 

läckagen i nätet. Ett problem är dock att de flesta ledningar är 

nedgrävda vilket gör det både svårt och kostsamt att eftermontera 

mätutrustning på dem.  
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Enkäten visar att det i huvudsak efterfrågas fasta mätpunkter för att 

kunna göra mer långsiktiga mätningar, men det finns inget som talar för 

att den inköpta utrustningen inte skulle gå att använda för mer 

långsiktiga mätningar. Ett problem vid långsiktiga mätningar är att 

ledningarna som det skall mätas på ligger nedgrävda, här skulle en 

alternativ lösning kunna vara att istället installera betongbrunnar vid 

mätpunkterna för att sedan kunna flytta runt mätutrustningen mellan 

brunnarna efter behov, som tillägg kan exempelvis solceller monteras 

för att driva utrustningen samt ladda dess batterier.  

Prismässigt bör det inte bli dyrare att gräva ner en brunn istället för 

endast mätutrustningen. 

 

Undersökningen visar även att med dagens teknik kommer 

svårigheterna att indikera/detektera läckage på vattenledningsnät öka i 

takt med den ökande andelen plaströr i nätet. Det finns därmed en 

kraftig förfrågan från branschen att hitta nya metoder för läcksökning. 

Läckageindikering med hjälp av flödesmätning är långt ifrån en ny 

teknik för detta användningsområde, men i takt med att utrustningen 

blir billigare ökar möjligheterna att installera ett större antal mätare för 

bättre överblick av flödena i nätet. 
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6.1 Samhälleliga-, etiska- och ekologiska aspekter 

De senaste åren har delar av Sverige drabbats av vattenbrist på grund 

av låga grundvattennivåer och prognosen för 2017 visar att vattenbris-

ten kommer att fortsätta att sprida ut sig [20]. Vattenbristens påverkan 

på samhället idag är inte värre än att hushållen måste vara mer spar-

samma med vattnet, men om problemet med låga grundvattennivåer 

fortsätter kan det i framtiden leda till större skador. Genom att aktivt 

jobba för att minimera läckagen i vattenledningsnäten kan det tillgäng-

liga vattnet tas till vara på och bättre utnyttjas. I och med det kan vatten-

bristens påverkan på samhället minska något. 

Eftersom alla människor bör ha tillgång till rent dricksvatten så är det ur 

en etisk synpunkt viktigt att hålla ledningsnäten hela och därigenom bi-

dra till att vattenförsörjningssystemen i Sverige och världen fungerar. Ju 

större problemen med vattenbrist blir desto mer oetiskt är det av VA-

bolagen att inte arbeta för att åtgärda sina ledningsnät för att kunna bi-

dra till bättre levnadsstandard för alla.  

Utöver vattenbrist kan läckande ledningar kunna bidra till andra ekolo-

giska problem, exempelvis underminering av marken, översvämningar 

och oönskade bakterier i vattnet på grund av inläckage.   
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7 Slutsats 
Undersökningen har genom en enkätundersökning visat att det finns ett 

relativt starkt intresse för enkla och prisvärda lösningar för flödesmät-

ningar i framförallt vattenledningsnät, där en av de stora anledningarna 

till efterfrågan är den ökande andelen plaströr i vattennäten. Många me-

toder som används idag använder sig av ljudvågor för att konstatera 

och lokalisera läckage, men eftersom plaströr inte transporterar ljud i 

samma utsträckning som metalledningar går dessa inte längre att bruka 

i samma utsträckning. Det finns redan system som använder sig av flö-

desmätning för övervakning av läckage på ledningsnäten. Problemet 

med dessa är att de är förhållandevis dyra, vilket kan innebära att det är 

svårt för kommuner med begränsad budget att utöka antalet mätpunk-

ter i sina ledningsnät. 

  

Om det uppmätta flödet endast skall användas till läckageövervakning 

spelar utrustningens förmåga att läsa av förändringar i flödet större roll 

än dess noggrannhet. Det primära målet med mätningarna är då att 

kunna se bestående förändringar i nätets flöden. För att erhålla ett nor-

malvärde att utgå ifrån krävs det dock att utrustningen sitter monterad 

under en längre tidsperiod. En nackdel är att redan befintliga läckage 

kan vara svåra att upptäcka, för detta krävs noggrannare instrument för 

att kunna jämföra förbrukningen på delsektioner av nätet och jämföra 

dessa med användarnas förbrukningar.   

 

Tester visade att den inköpta utrustningen följde flödesförändringarna 

vid mätpunkten mycket bra men att noggrannheten inte var optimal. 

Testperioden var dock relativt kort, en längre testperiod och ytterligare 

konfiguration av utrustningen skulle troligtvis förbättra dess precision. 

  

Flödesmätning med ultraljudsteknik skulle tack vare dess förmåga att 

följa förändringar i flödet, kunna vara ett bra alternativ till flödesöver-

vakning i vattenledningsnät. Dock krävs någon form av lösning för att 

montera utrustningen på redan nedgrävda ledningar. Ett alternativ till 

detta kan vara att gräva ner exempelvis betongbrunnar vid varje mät-

punkt, upplägget har redan testats bland annat i Norge, med goda resul-

tat. 

En fördel med utrustningen är att det är möjligt att flytta den mellan 

olika mätpunkter när tillräckligt med mätdata samlats in för att fastslå 

att inget läckage finns på den delsektionen av nätet. 
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7.1 Förslag på fortsatt arbete 

Fortsatt testning av utrustningen i fält, under längre tidsperioder och på 

mätpunkter med varierande förutsättningar hade varit önskvärt. Med 

större mängd data skulle utrustningens noggrannhet kunna bestämmas 

bättre och konfigurationen av densamma kan optimeras utifrån förut-

sättningarna vid de olika mätpunkterna.  

Dataloggningen och presentation av mätdata var tänkt att bli en stor del 

av projektet, detta föll dock dåligt ut då den beställda utrustningen inte 

hann levereras inom tiden för projektet. Därför skulle vidare utveckling 

av projektet kunna innefatta en stor del av det tänkta dataöverförings-

momentet, med trådlös överföring till- och implementering i- valfri IT-

miljö, till exempel WinCC. 

Möjligheten att montera utrustningen på nedgrävda rör bör undersökas 

vidare eftersom detta är något som många användare troligtvis kan se 

som ett potentiellt problem. Ett alternativ kan vara det som nämnts tidi-

gare i rapporten, nämligen att gräva ner brunnar vid mätpunkterna 

istället för endast mätutrustningen. På så sätt kan mätutrustningen lätt 

flyttas mellan de olika brunnarna beroende på vart mätningar måste ut-

föras. Ur en prissynpunkt blir detta troligtvis inte mycket dyrare att 

gräva ner en brunn än att endast gräva ner utrustningen. 
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Figurförteckning 
Nr Beskrivning Källa 

1 Ljudets brytning i olika medier Egen figur 

2 Ljudhastighet vs temperatur 
Carlander, C. (2001). Installation effects and self-diagnos-

tics for ultrasonic flow measurement. Doctoral thesis/Lu-

leå University of Technology, 2001(2001:11) Sida 55 

 3 Monterad löptidsmätutrustning 
R&B instruments [www] 

Tillgänglig på: http://www.rbflowmeter.com/Ultraso-

nic_flow_Meter.htm Hämtad 2017-03-28 

4 Termisk massflödesmätning 
Titan Enterprises [www] 

Tillgänglig på: http://www.flowmeters.co.uk/thermal-

flow-meters-flow-technology/ Hämtad 2017-04-11 

5 Mätutrustning 
TSONIC [www] Tillgänglig på: 

http://www.tuf-2000.com/english/index.php  

Hämtad 2014-04-12 

6 Datalogger Easemind [www] Tillgänglig på: http://www.ease-

mind.hk/  

Hämtad 2017-04-12 
7 V-konfiguration 

Sanderson, & Yeung, Guidelines for the use of ultrasonic 

non-invasive metering techniques. Flow Measurement and 

Instrumentation, 13(4), 2002, s. 125-142 

8 W-konfiguration --”-- 

9 Z-konfiguration --”-- 

10 Givarplacering Egen figur 

11 Karta ventilstation 
Hitta [www] Tillgänglig på: https://www.hitta.se/kar-

tan!~62.41598,17.43839,12z/tr!i=zTDhGQGL/tileLayer!l=1/

geocode!l=62.43033:17.38429  

12 Mätdata, jämförelse ultraljud och 

MAG 5000 
Egna mätningar 

13 Mätavvikelse i liter/sekund över tid --”-- 

14 Jämförelse av flöden --”-- 

15 Mätresultat vid avläsning var 15:e 

minut 
--”-- 

16 Metoder för att indikera/detektera 

läckage på ledningsnätet 
Enkätundersökning, se bilaga C. 

17 Vattendistributionsnätets lednings-

material 
--”-- 

18 Ledningsmaterial vid nyproduktion 

eller byte 

--”-- 

19 Intresse för portabel flödesmätning --”-- 

http://www.rbflowmeter.com/Ultrasonic_flow_Meter.htm
http://www.rbflowmeter.com/Ultrasonic_flow_Meter.htm
http://www.flowmeters.co.uk/thermal-flow-meters-flow-technology/
http://www.flowmeters.co.uk/thermal-flow-meters-flow-technology/
http://www.tuf-2000.com/english/index.php
http://www.easemind.hk/
http://www.easemind.hk/
https://www.hitta.se/kartan!~62.41598,17.43839,12z/tr!i=zTDhGQGL/tileLayer!l=1/geocode!l=62.43033:17.38429
https://www.hitta.se/kartan!~62.41598,17.43839,12z/tr!i=zTDhGQGL/tileLayer!l=1/geocode!l=62.43033:17.38429
https://www.hitta.se/kartan!~62.41598,17.43839,12z/tr!i=zTDhGQGL/tileLayer!l=1/geocode!l=62.43033:17.38429
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Bilaga A: Mätutrustningar, alternativ 
TUF-2000M/TUF-2000F/UTM-2000W/TFM3100-F1/FUF-100M/TDS-100M/m.m 

Spänning 8-36VDC 

85-264VAC 

 
 

Förbrukning 1,5W 

I/O 3AI/1DO 

1AO/RS485 

Kommunikation MODBUS 

Pris 2000 SEK 

Övrigt: 

Finns i modell både med utan 

kapsling.  

Ok dokumentation. 

 

TFM5100-NG 

Spänning 8-36VDC 

3,6V batteri 

 

Förbrukning ? 

I/O 1AO/RS485 

Kommunikation MODBUS 

M-BUS 

Pris 5600 SEK 

Övrigt: 

Batteridrift! 
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TDS-100W 

Spänning 8-36VDC  

110-240VAC  

3,6V batteri 

 
 

Förbrukning ? 

I/O 1AO/RS485 

Kommunikation MODBUS 

TTL? 

Pris 3500-7200SEK? 

Övrigt: 

Batteridrift. 

Dålig dokumentation. 
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Bilaga B: Trådlösa dataloggrar, 
alternativ 

Seneca M-RTU-GP 

Spänning 8-30VDC  

14,4V batt. 

 
 

Förbrukning 3,3mW/1,5W/5W 

Batteritid Upp till 3år 

I/O 2AI/4DI/2DO/RS485 

Modem GSM/GPRS 

Kommunikat

ion 

MODBUS 

Storlek 

(HxBxD) 

263 x 143 x 89 mm 

Pris 6800 SEK 

Övrigt: 

Batteridrift. 

SMS/Mail/FTP. 

Oklart om den kan driva extern 

sensor. 

Bra dokumentation. 

Ok konfigurationsprogram. 
 

Seneca MY2B 

Spänning 5-15VDC 

 

Förbrukning 3,5W max 

Batteritid - 

I/O 2AI/5DI/2DO 

Modem GSM/GPRS 

Kommunikation - 

Storlek (HxBxD) 108 x 80 x 32 

mm 

Pris 3000 SEK 

Övrigt: 

Kräver extern matning! 

SMS*/Mail/FTP. 

Bra dokumentation. 

Bra konfigurationsprogram! 

*Endast delar av loggen via SMS. 
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M3G2 

Spänning 9-24VDC 

 

Förbrukning 0,72W/1,2W 

Batteritid - 

I/O 2AI/2DI/2DO 

RS232/RS485 

Modem GSM/GPRS 

Kommunikation MODBUS 

Storlek (HxBxD) 186 x 117 x 26 mm 

Pris 1200 SEK 

Övrigt: 

Kräver extern matning! 

Otydliga funktioner. (SMS?/Mejl?) 

 

SL6001/6002/6003 

Spänning 12VDC 

 

Förbrukning 50mW 

Batteritid 2-5år? 

I/O 2AI /3DI/?DO/RS485 

Modem GSM/GPRS 

Kommunikation MODBUS 

Storlek (HxBxD) 155 x 125 x ? mm 

Pris 11’000 SEK 

Övrigt: 

Batteridrift. 

Kan driva en extern sensor (3,3/5/12V) 

Otydliga funktioner. (SMS?/Mail?) 

Vill inte skicka konfigurationsprogram 

innan köp. 
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GSX8-L2 

Spänning 6-10VDC, 7,2V batt. 

 

Förbrukning 10mA/500mA 

Batteritid 2-5år (20-40Ah) 

I/O 2AI /4DI/2DO 

Modem GSM/GPRS 

Kommunikation - 

Storlek (HxBxD) 280 x 190 x 90 mm 

Pris 2900 SEK 

Övrigt: 

Batteridrift. 

Kan driva en extern sensor (5/24V). 

SMS/Mail. 

”Sleep mode” både för logger och 

sensor! 

EJ MODBUS! 
 

GSX8-LS(A) 

Spänning 6-10VDC, 7,2V batt. 

 

Förbrukning 10mA/500mA 

Batteritid 2-5år (20-40Ah) 

I/O 2AI/4DI/0DO 

RS232/RS485 

Modem GSM/GPRS 

Kommunikation MODBUS 

Storlek (HxBxD) 280x190x90mm 

(190x120) 

Pris 4400 SEK 

Övrigt: 

Batteridrift. 

Kan driva en extern sensor 

(3,3/5/12/24V) 

SMS/Mail. 

”Sleep mode” för logger och sensor! 

Konfigurationsprogram? 
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Bilaga C, enkät: Detektering av 
utläckage i vattenledningsnät 
 

Deltagande kommuner (109st av 290st totalt) 
Alingsås Gagnef Höör  Luleå Sala Tanum Vänersborg 

Aneby Gislaved Järfälla Lycksele Salems Timrå Vännäs 

Arjeplog Grums Karlsborg Malå Simrishamn Tomelilla Värnamo 

Arvidsjaur Gävle Karlskoga Mark Skara Tranemo Västerås 

Avesta Göteborg Kil Mullsjö Skellefteå Trosa Växjö 

Bengtsfors Hagfors Kinda Munkedal Sotenäs Tyresö Ånge 

Berg Haparanda Kiruna Munkfors Storfors Täby Åsele 

Bollnäs Heby Kristianstad Mörbylånga Strängnäs Uddevalla Åtvidaberg 

Borgholm Herrljunga Krokom Nacka Strömstad Upplands-Bro Örnsköldsvik 

Borås Hudiksvall Kävlinge Olofström Sundsvall Uppsala Östersund 

Boxholm Hylte Laxå Orust Sunne Valdemarsvik Österåker 

Bromölla Härjedalen Leksand Osby Surahammar Vansbro Östra Göinge 

Eskilstuna Härnösand Lerum Oskarshamn Säters Vara Övertorneå 

Falkenberg Härryda Lidingö Pajala Söderhamns Varberg  

Finspång Högsby Lidköping Ronneby Söderköping Vaxholm  

Färgelanda Hörby Ljusdal Rättvik Sölvesborg Vellinge  
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Annat innefattar: 

Sektionering av nätet 

Flödesmätning från fasta punkter sedan sektionerar vi nätet 

Jobbar med vattenbalanser 

Jämför förbrukningen med normalförbrukningen 

Kontroll av dygnsförbrukningen 

Mätning av nattminimiflöden 

Ventillyssning 

Visuella indikationer 

Zonindelning/avstängning 

Kontroll på utgående renvatten resp inkommande avloppsvatten 

Ockulär kontroll i misstänkta områden 

Sektionering av ledningsnätet och mätning i högreservoarer i huvudsak nattetid då 
vattenuttaget är litet eller inget 

Synliga läckage 

En fast flödesmätare på utgående vatten vv 

förbruknings siffror 

Lyssning på ventiler 

Nattmätning flöde 

Nattmätning högreservoar 

Ökad vattenförbrukning synlig via övervakningssystemet 

 

  

Akustisk mätning, 
Exempelvis 
läckloggar

30%

Flödesmätning på 
fasta punkter

40%

Flödesmätning med 
portabla mätare

4%

Tryckfallsmätning
14%

Annat
12%

Vilka metoder används idag för att indikera läckage på 
vattenledningsnätet?
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Övrigt innefattar: 

Bortstängning av områden. 

Inhyrd tjänst 

Kolla i SNB 

Kontroller av dag och spill brunn flöde 

Koppartrådar 

Loggar 

Okulärbesiktning 

Områdesvisa avstängningar 

Sektionsindelning av nätet 

Spårgas 

Titta i brunnar. 

TV-kamera 

Visuella indikationer 

Flödeskontroll vattenverk och ledningsnät 

Gas 

Grävning 

 

  

Ventillyssning
36%

Marklyssning
31%

Korreleringsmetode
r

26%

Övriga
7%

Vilka metoder används för att mer exakt lokalisera 
läckaget efter att det konstaterats?



Kontaktlös flödesmätning med trådlös 

dataöverföring – Undersökning av 

kostnadseffektiva system 

Sonny Svensson 

Bilaga C, enkät: Detektering 

av utläckage i 

vattenledningsnät 

2017-06-09 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

48 

 

 

 

  

Gjutjärn
51%

Segjärn
18%

PVC-plast
14%

PE-plast
16%

Annat
1%

Vilka ledningsmaterial består distributionsnätet till 
största del av?

PVC-plast
99%

PE-plast
1%

Vilka ledningsmaterial används vanligtvis vid 
nyproduktion?
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<5st
21%

6-10st
19%

11-20st
30%

21-50st
20%

51-100st
5%

>100st
5%

Antal läckor per år.



Kontaktlös flödesmätning med trådlös 

dataöverföring – Undersökning av 

kostnadseffektiva system 

Sonny Svensson 

Bilaga C, enkät: Detektering 

av utläckage i 

vattenledningsnät 

2017-06-09 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

50 

Största svårigheterna IDAG när det handlar om att detektera läckage? 

Läckage innan definitivt avbrott är svåra att hitta idag 
då det krävs stora undersöknings insatser 

Eftersom kartunderlag saknas för ca 20% av ledningsnätet hän-
der det att läckorna uppstår på ställen vi inte alltid vet att vi har 
ledningar på. 

Stort/långt ledningsnät, tjäle Lyssna på plastledningar 

Rundkopplingar, dåliga ventiler. Små som inte syns. Personal, Tid, Var ska man börja sökningen. 

Störande ljud från omgivningen vid akustisk mätning. 
Läcksökning på plastledningar. 

att få fram det exakta läget 

Tjäle eller om ledningen är helt av Mindre läckor som ligger i väldränerad mark. 

vinter tjäle långa transporter av vatten innan det kom-
mer upp 

Vi har säkert läckor vi inte vet om, som inte indikerar någonstans. 

Att lokalisera läckaget exakt, en del marktyper dräne-
rar vatten väldigt väl. 

man vet inte exakt mängd vatten som hushållen använder då de 
är manuell inläsning av VM som gäller idag 

Läcksöka i plastledningar Defekta avstängningsventiler, tidsbrist 

Plastmaterial Att dem inte kommer upp. Samt sjöledningar. 

Grova ledningar långt mellan åtkomst till ledningarna svårast på plastledningar 

Bristfällig dokumentation från äldre lagningar. Vilket 
gör att de kanske klippt in plast och då är det svårt 
att lyssna exempelvis 

Ljuddämpning i PE-ledningar och större dimensioner (>300) vid 
exakt lokalisering 

Vart det är Hitta läckor på pe-ledningar. 

Markförhållanden, läckan kan visa sig på ett ställe 
men läckaget är ibland flera meter åt annat håll. 
Svårt att hitta läckor som letar sig framförallt till dag-
vatten. Där är det ofta slumpen som gör att vi hittar 
dem. 

Har för stora "zoner" att leta på 

´trycker in i avlopp kommer ej upp servisläckor Att hitta det vart det läcker 

Bara på plast ledningar när de inte går att korrelera  Svårt att läcksöka på plastledningar via lyssning 

Små läckor svårigheten är att få en exakt position av vart läckaget är 

Vintertid när det är tjäle Svårast är att hitta läckor på plast. Det är även svårt att hitta 
läckor på alltför stora zoner. 

Avsaknad av flödesmätning ute i nätet samt ej mätt 
förbrukning hos kunder. 

Svårt att söka läckage på PE-ledningar 

Svårt att korrelera med både plast och järnledningar 
på samma sträckor 

Läckor på stort djup som inte hörs så eller kommer upp till marky-
tan 

hitta var det läcker lokalisera läckage 

läckage i berg fyll och små läckage Spåra läckor som aldrig kommer upp 

Detektera på plastledningar. hitta 

"Ringa in" mindre läckor. Plastledningar som ej går 
att korrelera på. Ventiler som ej tätar vid sektioner-
ing. Läckor på GALV-serviser i grusås (går ned i 
marken). 

När det är materialförändringar på samma ledning.  

Att få information om var det förekommer läckage.  När det är materialförändringar på samma ledning.  
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Små läcker är alltid svåra att hitta Diffust läckage. Resursbrist (både i tid och att upprätthålla kom-
petensen) avseende systematisk läcksökning. Bristande områ-
desmätning. 

Att konstatera att läckage förekommer och var i vat-
tennätet det är  

Vi har ingen läcksökningsutrustning. Tjäle på vintern. Vattnet 
kommer inte upp 

Exakt position När läckagen ej upptäcks 

Finns inga svårigheter man är oftast väldigt bra på att 
hitta läckor. 

Små läckor vid mindre vattenverk. 

Endast bekymmer med mindre anläggningar/orter 
dvs vattenbrist pga läckage  

Ledningsgrav med otäta ledningar. Vattendrag. 

Åtgärder och besvär för kunder PE -rör och plastledning 

Lokalisering Läcksökning på plast ledningar. 

pe-ledningar, tryckpvc Många små diffusa läckage 

Hitta mindre läckor på långa överföringsledningar Vid mindre läckor kan det vara svårt att lokalisera läckan 

Hitta läckor på plastledningar, om de inte kommer 
upp ur marken 

Dålig mätkontroll på ledningsnätet, småläckor kommer inte upp 
till markytan  

Felaktigt kartmaterial, läckande ventiler Att hålla kontinuerlig kontroll och hitta läckorna tidigt 

Trasiga ventiler Få reda på var läckan är 

Svårt att hitta metoder när flera olika material är blan-
dade på samma ledningssträcka. 

Hitta mindre läckor. Skulle vilja kunna dela in ledningsnätet i 
mindre zoner när man läcksöker för att veta var man ska leta. 

Den allt större delen PE-ledningar Korrelation: Ej ventilljud på plastledningar och störande ljud från 
läckande boxpackning. Trafiken! Stör vid marklyssning och när 
ventilerna ligger illa till i korsningar och rondeller! 

hitta läckor på plastledningar Avsaknad av flödes-och tryckmätare (Zonindelning), plastled-
ningar 

Det stora geografiska område som ledningarna är 
spridda över 

Flera små 

pe och pvc Små läckor som stegvis blir större över tid, tydliga exempel är se-
gjärnsledningar. De kan vara fulla av små hål där vattenläckan 
aldrig når markytan. Det äldre gråjärnet har tjockare gods som 
oftast förhindrar små hål. Här är läckorna tydliga då det vanlig-
aste är att ledningen går rakt av i ett rörbrott. 

Plastledningar  I områden med dålig flödeskontrol och genomsläpplig mark 

Att hitta småläckor som rinner ut i marken Att lokalisera de som inte visar sig. 

Bestämma exakt läge Bästa metoderna är dyra. Quickfix saknas, långsiktighet krävs 

Att lokalisera läckan Med dagens teknik inga stora svårigheter tar dock lång tid att ut-
föra. 

plast ledningar Att bestämma läckans läge då det inte kommer upp till markytan. 

Hitta läcka på plastledningar Vattenläckor inne på fastigheter 

Kombinationen av GGJ och PE Ventiler som inte fungerar, som gör att man inte kan kontrollera 
vilket område som läcker. 

Finns ingen bra utrustning för läcksökning på PVC Avstängningsventiler som Ej fungerar och bristfälliga kartun-
derlag 

Vid läckage i stora lågzoner - få mätpunkter, led-
ningar i plastmaterial 
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Största svårigheterna i att detektera läckage i framtiden?  
(Utöver dagens problem) 

Om det inte kommer förfinade metoder att upptäcka 
läckage kommer det att vara lika som idag 

Bestämma exakt läge 

Plast leder ljudet för dåligt Att lokalisera läckan 

Läcksökning på plastledningar. Det blir mer och mer plast och kommer att vara väldigt svårt att 
kunna slå ut läckor. 

Material valet Plastledningar 

Att helt enkelt hitta det exakta stället för läckaget, och 
att kunna sektionera upp nätet så att man kan lokali-
sera läckan. 

Plastledningar och speciellt reling med PE i befintliga ledningar. 
Små läckage på grova ledningar. Långt mellan ventiler att lyssna 
på. 

Läcksöka i plastledningar Flera små per sträcka 

Pe-ledningar leder inte ljud Nu lägger de flesta plastledningar och där fungerar det inte med 
att lyssna på ventiler. Dagens PE-ledningar känns väldigt tåliga 
och jag är tveksam på läckage mitt på ledningen kommer bli van-
ligt förekommande. Det är snarare dåliga svetsskarvar av typen 
elmuff som kan orsaka problem. Det kan bli små läckor som 
kommer vara svåra att märka och vattnet som sipprar ut kommer 
sakta men säkert "slipa upp" hålet större. 

Man kan ju inte lyssna på ventilerna med PE exem-
pelvis och ingen vet väl riktigt hur länge den håller. 

Det blir svårare att lokalisera-lyssna efter läckor i och med PE-
plastens utbredning. 

Hitta en metod för letning av läcka på platsledning för 
korrelering 

Att ge sig tid att göra en långsiktig plan och följa den 

Mer plastmaterial. Svårare med korrelatorer som fun-
gerar bara på GJJ och SGJ. 
infällning av plast på GJJ ledningar. 

Läckage på plast kommer att bli problem  

Pe-material PE leder inte ljud som seg eller gjutgjärn 

Mera PE ledningar Jag tror att det kommer fram ny utrustning (värmekamera?) 

Allt mer plast som gör det svårt att korrelera Plastmaterial 

Läckage på PE ledningar I takt med att ledningsnätet blir äldre kommer flera läckor att upp-
komma, detta tillsammans med tidigare nämnda brister i kartun-
derlaget utgör sannolikt de största svårigheterna i framtiden. 

När alla ledningar är PE material PE-ledning, man hör läckljud men svårt att mäta sig till var. 

hitta var det läcker Svårt att korrelera på PE och att näten byggs ihop för rundmat-
ning. 

Svårt hitta läckage på plastledningar Gammalt nät på konstiga ställen geografiskt, utan mätning. 

Detektera på plastledningar. Plastledningarna om det inte korrelatorerna utvecklas 

Avsaknad av användbara metoder för läcksökning på 
plastledningar. (Finns metoder men ej tillämpbara 
hos oss i dagsläget.) 

Att man inte kan lyssna sig fram, då PE inte ger så bra utslag för 
korrelatorn. 

Små läckor är alltid svåra plasten 

Att konstatera att läckage förekommer och var i vat-
tennätet det är  

Hitta läckor på pe-ledningar. 

Exakt position Plastledningar 
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Hitta kompetent personal Att det blir mer PE ledningar så det blir svårare att lyssna sig 
fram 

Små läckage vid koppling/skarv punkter samt läck-
age bortom vårt nät 

Det blir mer och mer plast och det är ju där som det är svårast att 
hitta läckorna. 

Kartmaterial Svårt att söka läckage på PE-ledningar 

dåliga ledningar och många små läckage som blir 
stora i mängd, 

Plastledningar som inte leder läckljud 

Hitta läckor på plastledningar, om de inte kommer 
upp ur marken 

motion av AV, lokalisering läckage 

Svårare att lyssna på PE  Svårare att detektera ljud i plastledningar.  

trasiga ventiler samt relinade ledningar I områden med tryckstegrinspumpar 

hitta läckor på plastledningar Statusbedömning av ledningsnätet (var/när läckage är att vänta) 

korrelera på ljud Många gamla ledningar och ventiler som läcker och kanske inte 
märks så mycket men blir anmärkningsvärda volymer när det blir 
många 

Plastledningar Plastledningar är svårare än gjutjärn. Andelen plastledningar 
ökar. 
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Vilken form av utveckling skulle ni vilja se för att kunna göra detekteringen av 
läckage enklare? 
en enklare metod liknande sista frågan Fler flödesmätare på ledningsnätet.  

Skapa fler områden med vattenbalanser och bra ut-
rustning för att kunna hitta läckor på plast. 

Någon sort av flödesmätning som kan installeras på befintliga 
ledningar i mark och den ska helst vara underhållsfri. 

Läste om hundar som söker läckor, verkar spän-
nande. 

Bättre mätinstrument för plastledning 

Att från marknivå kunna konstatera läckan Att kunna söka läckor utan att vara i kontakt med ledningen. Att 
inte vara ute i trafikmiljö. 

Fler fasta mätpunkter  Fler fasta mätpunkter 

Se nedan Automatiska larm som känner till den normala förbrukningen och 
som kan dra egna slutsatser. Systemet måste även logga stora 
kunders förbrukning då förändringar i verksamheten annars kan 
uppfattas som ett läckage i distributionsnätet.  

Känsligare utrustning för mätning av ljud. koll på ledningsnät/anslutningar, tekniskt vatten. Bra flödeskon-
troll, områdesvis, live mätningar på tryck och flöde (både på led-
ningsnät och kund) 

Som ovan, viktigt att ha en metod överhuvudtaget Det vore bra om det fanns en portabel kontaktlös metod som fun-
gerar på alla material. 

Som du beskrev trådlös mätning som är lätt att an-
vända och lätt att flytta för att undersöka område ef-
ter område, helst utan ingrepp alls. Annars med så li-
tet ingrepp som möjligt. 

Fler mätpunkter på nätet då trendkurva nattetid visar storleken på 
läckaget. 

Söka läckor på PE annars har vi fasta flödesmätare 
som vi sätter 5-10 om år med övervakning 

Enkla utrustningar som kan detektera läckage 

Billigare korrelatorer eller liknande, för lilla kommu-
nen är den utrustningen väldigt dyr 

Installation av fler områdesmätare 

Flödesindikering Bättre läcksökningsutrustning som klarar av plastledningar. 

Onlinemätning Bättre detektering på nätet online 

Utveckling av mätutrustning för detektering på plast-
ledningar. 

Mer fasta uppkopplade flödes-/tryckmätare ute på ledningsnätet 

Lätthanterlig utrustning som ej kräver ingrepp på eller 
i ledningen (föroreningsrisk m.m.). 

Materialutveckling, det hade varit bra om plasten kan förses med 
någon form av "ljudindikering", exv metallband... 

Enklare system för att integrera i nätet och ha real-
tidsövervakning med flödeslarm 

Mer känslig utrustning för ovan 

Bättre dokumentation av ledningsnätet Att ventiler blir allt i ett, flödesmätare, logg och avstängare. 

Fasta mätare på ledningsnäten.  Strategiska och lättlästa mätpunkter på ledningsnätet. 

Egentligen av synkning av loggar, flödesmätning 
gentemot driftsystemet fullt ut. 

Mäta områdesvis med portabla loggrar/mätare. 

Markradar mer mätare ute i nätet, fjärravläsning. Dessa system finns men 
det har inte implementerats ännu och är en stor investering för en 
liten kommun. 

Fler mätarbrunnar i systemet Automatiska flödesmätningar och övervakningssystem. Förbätt-
ringar på ledningsnätet samt i ledningskartverket. 

Läcksökning på plastledningar Någon typ utav flödesmätning kommer vara det enda alternativet. 

Allt för att underlätta arbetet lösa plast problemet 
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Röntgensyn Fortsatt utbyggnad av flödesmätare samt utvecklad hydrofontek-
nik för lokalisering 

En metod som är gångbar på samtliga förekom-
mande material och blandningar av dessa. 

Mer flödesmätare och ventiler. För sektionering, om man inte hit-
tar ett bra sätt att läcksöka på Pe-ledningar. 

En metod för att korrelera PE på ett bra sätt.  Bättre utrustning 

Någon bättre metod för att hitta läckor på plastled-
ningar 

Någon typ av utrustning som har hög träffsäkerhet och är lättan-
vänd  

bättre och enklare utrustning med utbildning Mätning i vitala förgreningar i nätet 

Bättre metoder för plastledningar Nya metoder att hitta läckor på plastledningar. 

Fler flödesmätare bättre utrustning 

Utrustning för att hitta läckor på plaströr Montera flödesmätare 

Använda sig av de nya flödesmätarna som mäter in-
kommande vatten till fastigheter jämfört med mätare 
placerat strategiskt på ledningsnätet 

Detektera via spårämnen i marken. Typ gas eller liknande. 

Uppdelning av ledningsnätet med flödesmätning Så enkla flödesmätare som möjligt. 

Vi kommer jobba med att bygga ut antalet mätpunk-
ter samt göra bättre analys av mätdata vi får in 

Mer fasta mätare 

 

 

  

Ja
63%

Nej
5%

Kanske
32%

Skulle en portabel, kontaktlös metod kunna vara en 
intressant lösning för att mäta flödet i nätet?
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Övriga kommentarer? 
Svårt att marklyssna eller korrelera där vi har PVC eller PE ledningar 

Om man hittar en lösning som du beskriver, ska den vara enkel att använda, användarvänlig. Fler funktioner skulle sä-
kert kunna tas med i denna apparat. Men som tillval. Ofta krånglar det till det. Enkelhet! För kommuner som vår med 
små resurser och inte stor budget är det viktigt att denna apparat inte är dyr. 

Vi har haft portabla mätare på brandposter som vi sålde till Göteborg bättre med fasta mätare som mäter områdesvis 

Nya och enklare metoder behövs. Metoder för läcksökning på plastledningar behövs. 

Det är svårare att hitta läckor när marken har frusit 

Vi läcksöker inte aktivt i egen regi utan då det behövs tar vi in kompetens utifrån. 

Utrustning för läcksökning på plastledningar. 

Kontinuitet ger lättare resultat  

Vi jobbar med många olika flödesmätare, både fasta och portabla. Nya intressanta idéer är alltid välkomna  

Praktisk läcksökning utförs av våra driftentreprenörer, ej av egen personal 

Om du hittar på en lösning så man inte behöver gräva fram ledningarna för att mäta flödet i dom, annars finns det ju 
redan utrustning för det. 

Intressant ämne. 

Vi har idag några "portabla" flödesmätare som monteras utanpå metalledningar.  
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Bilaga D: Programkod Arduino 
#include <LiquidCrystal.h> 

//                BS  E  D4 D5  D6 D7 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 

 

const int minflow = (((0.004*247.1)/5)*1024); // ((I*R)/5V 

*1024) 

const int maxflow = (((0.020*247.1)/5)*1024); // ((I*R)/5V 

*1024) 

 

const int numReadings = 5; 

int readings[numReadings];      // the readings from the analog 

input 

int readIndex = 0;              // the index of the current 

reading 

int total = 0;                  // the running total 

int averageflow = 0;            // the averageflow 

 

unsigned long previousMillis1 = 0;        // Sparar den senaste 

tiden loggen uppdaterades 

unsigned long previousMillis2 = 0;        // Sparar den senaste 

tiden filen sparades 

const long loginterval = 60000;           // interval at which 

to log 

const long saveinterval = (60000*10);     // interval at which 

to save 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);  

  Serial.println("CLEARDATA"); //Rensar dokumentet 

  Serial.println("LABEL,Datum,Tid,Flow,AnalogVal,"); //Sätt ru-

briker för exceldokumentet 

 

  Serial.println("RESETTIMER"); //Nollställ timer 

  Serial.println("SAVEWORKBOOKAS,Loggade_data"); //Spara excel-

dokumentet som ett nytt dokument. 

 

  for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisRead-

ing++) { 

    readings[thisReading] = 0; 

    } 

   } 

 

void loop() { 

  int sensorValue = analogRead(A0); //Läs anlogt värde från A0 

  int flow = (sensorValue - minflow)/((maxflow-minflow)/270); 

//Beräkna flöde i liter/sekund 

  unsigned long currentmillis1 = millis(); 

  unsigned long currentmillis2 = millis(); 

 

//Beräkna medelvärde av flödet för enklare visning på LCD-

display// 

  total = total - readings[readIndex]; 

  readings[readIndex] = flow; 

  total = total + readings[readIndex]; 

  readIndex = readIndex + 1; 
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  if (readIndex >= numReadings){ 

    readIndex = 0; 

    } 

  averageflow = total / numReadings; 

 

 //Logga värdet till excelfilen med det bestämda intervallet// 

  if (currentmillis1 - previousMillis1 >= loginterval) { 

    previousMillis1 = currentmillis1; 

    Serial.print("DATA,DATE,TIME,"); 

    Serial.print(flow); 

    Serial.print(","); 

    Serial.println(sensorValue); 

    } 

//Spara filen med det bestämda intervallet// 

    if (currentmillis2 - previousMillis2 >= saveinterval) { 

    previousMillis2 = currentmillis2; 

    Serial.println("SAVEWORKBOOK"); 

    } 

 

//Skriv värde till LCD-displayen// 

    lcd.setCursor(0, 0); //Sätt pekaren till första platsen på 

första raden 

    lcd.print("Flow:"); //Skriv ut texten "Flow" 

    lcd.setCursor(5, 0); // Sätt pekaren till åttonde platsen på 

första raden 

    lcd.print(averageflow); //Skriv ut det aktuella värdet för 

medelflödet. 

    lcd.setCursor(11, 0); // Sätt pekaren till elfte platsen på 

första raden 

    lcd.print("  l/s            "); //Skriv ut l/s 

    delay(1); 

} 

 

 

 


